
PROPOZICE VEŘEJNÉHO TESTU FYZICKÉ KONDICE 
OCELOVÝ MUŽ – OCELOVÁ ŽENA SANATORIA KLIMKOVICE 2012 
Zdejší 2. ročník – 4. závod roku Karlosova poháru (11. ročníku Mistrovství ČR ve fyzické kondici) 

 

  

 

Místo konání:  Klimkovice – Hýlov (okr. Ostrava-město), prostory lázeňského areálu Sanatoria Klimkovice 
 

Termín konání: sobota 14.7.2012 od 09:00 hodin 
 

Pořadatel:   SK Oceláci Ostrava, Jaroslav Močigemba (MPO) 
Partneři akce:   Sanatoria Klimkovice 

Sponzoři akce:   Liftcomp -výtahy Ostrava (www.liftcomp.cz),  

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (www.cpzp.cz),  
T.K.L. Tomický Jan, Bezpečnostní služby a agentury (www.tkl-ostrava.cz) 
 

  

Disciplíny:  
1. Benchpress na max. počet opakování – muži 50 nebo 65 kg a ženy 25 nebo 32,5 kg činka,  
2. Shyby na hrazdě na max. počet opakování nebo výdrž ve shybu na max. čas,  
3. Sed-lehy za 2 minuty na max. počet opakování,  
4. Běh na 4550 m, 
5. Cyklistická silniční časovka na 41,2 km. 

- podrobnosti o provádění a bodování disciplín viz. pravidla www.ocelovymuz.cz 

- po splnění stanovených limitů obdržení titulu „Ocelový muž“ či „Ocelová žena“ 
 

Kategorie: 
A (Muži 20-34 let) – ročník 1992 - 1978,   J (Muži do 19 let) – od ročníku 1993 výše,  
B (Muži 35-44 let) – ročník 1977 - 1968,    E (Ženy do 34 let) – od ročníku 1978 výše, 
C (Muži 45-54 let) – ročník 1967 - 1958,    F (Ženy od 35 let výše) – od ročníku 1977 níže, 
D (Muži od 55 let výše) – od ročníku 1957 níže,  T (Týmy) – 2-6 členné seskupení (podrobnosti níže). 
 

Přihlášky: 
Přihlásit se je možné i na místě, ale pro pomoc organizátorům a pro využití zvýhodněného startovného je třeba do termínu 

4.7.2012 zaslat startovné na níže uvedený účet + poslat písemnou přihlášku na e-mailovou adresu j.mocigemba@seznam.cz, 

kde uvedete:„Přihlašuji se na akci Ocelový muž – Ocelová žena Klimkovice 2012“, dále uvedete své jméno, příjmení, datum 
narození, adresu, telefon, příp. počet obědů navíc a prohlášení „Startovné ve výši … jsem zaslal/a dne … na účet 
č. 2800216175/2010. Bez zaplacení příslušné výše startovného není podaná přihláška platná. Přihlášení musí být dále na místě 
potvrzeno podpisem při prezentaci. 
 

Startovné: 
300,- Kč do termínu 4.7.2012 (včetně) zaslat na účet: 2800216175/2010  (jako variabilní symbol uvést ročník narození závodníka, 
jako  specifický symbol číslo 2) 
400,- Kč po termínu 4.7.2012 až v den konání do 8:30 hodin na místě (účastník musí být do 8:30 minimálně v řadě) 
- v ceně startovného je oběd podávaný po absolvování všech disciplín, pitný režim, výsledková listina a lístek do tomboly 
- oběd možno dopředu objednat i pro doprovod v ceně 100,- Kč/ks (podmíněno přihlášením do 4.7.2012, později to není možné) 
 

Prezentace: 7:30 – 8:30 hodin v místě konání  

- po této době prezentace možná jen s přirážkou 100,- Kč (platí i pro předem přihlášené!)  
- pozdější příchod soutěžícího rozhodně nezaručuje jeho pozdější pořadí v kategorii (spíše naopak = odměna za včasný příchod) 
 

Pravidla: Soutěží se podle aktuálně platných pravidel uvedených na stránkách www.ocelovymuz.cz, všem účastníkům 

doporučujeme seznámit se s nimi předem, přihlášením se účastník souhlasí s podmínkami soutěže (pravidly) 



 

Trasa běhu o délce 4550 m: 
2x „žlutý okruh“ kolem areálu Sanatorií Klimkovice + doběh do cíle (viz. obrázek Trasa běhu) 
 

Trasa kola o délce 41,2 km: 
Výjezd Klimkovice křižovatka před náměstím, dále směr - (Velké Albrechtice, Bílovec, Bravantice)2x, dále Olbramice, Klimkovice, 
Hýlov - areál Sanatoria Klimkovice (viz. obrázek Trasa kola)  
 

Ceny: Pro první 3 místa v kategoriích + tombola účastníků + diplom každému při splnění předepsaných limitů 
 

Doplňkový soutěžní program: 
1. „Týmový ocelák“ – absolvování oceláka v 2-6 členném týmu z oficiálně existujícího seskupení (rodina, klub, firma, škola apod., 
ne účelově utvořené složeniny!), kdy člen týmu nemůže být jedinec, který se v předchozí sezóně v Karlosově poháru umístil 
v Top 10 mužů či Top 5 žen, a který v probíhající sezóně v jiném závodě tohoto typu závodil za jiný tým 
- přihlašování při prezentaci před začátkem akce bez startovného 
- každý člen týmu absolvuje všechny disciplíny oceláka 
- počítají 3 nejlepší celkové výsledky jednotlivých členů týmu 
- ocenění 3 nejlepších týmů 
 

2. Kategorie MP - vyhodnocení 5 nejlepších příslušníků Městské policie podle získaných bodů  
- odlišné bodování pro muže a ženy = ženy při stejných výkonech zvýhodněny 
- podmínky účasti stejné jako v hlavní soutěži, při registraci předložit služební průkaz! 
 

3. Nejzdatnější „Klimkovičák“ – vyhodnocení 3 nejlepších obyvatel Klimkovic podle získaných bodů v soutěži  
- odlišné bodování pro muže a ženy = ženy při stejných výkonech zvýhodněny 
- podmínky účasti stejné jako v hlavní soutěži, při registraci předložit občanský průkaz s trvalým pobytem v Klimkovicích! 
 

4. Kategorie pojištěnců ČPZP – vyhodnocení 3 nejlepších závodníků pojištěných u České průmyslové zdravotní pojišťovny 
- pokud jsi pojištěncem ČPZP, uveď to při prezentaci a můžeš vyhrát ve speciální kategorii 
- přímo u prezentace se můžeš zaregistrovat u ČPZP a získáš 50% slevu na startovném a možnost soutěžit v této kategorii 
 

5. „Dětský oceláček“- kondiční soutěž pro děti – 4 kategorie („Prckové“, 1.-3., 4.-6. a 7.-9. třída ZŠ v předešlém školním roce) 
- počet dřepů s výskokem za minutu, počet sed-lehů za minutu (zapřené nohy), běh na cca 250 m,  
- bodování podle pořadí v disciplíně 
- přihlašování na místě před začátkem (11:00 – 11:30) - bez startovného 
- ocenění 3 nejlepších v každé kategorii 
 

Časový harmonogram: 
7:30 – 8:30 - prezentace 
9:00 – zahájení akce 
9:15 – start disciplín postupně benchpess, shyby, sed-leh 
11:30 – „Dětský oceláček“ 
12:30 – start běhu 
13:30 – start kola 
15:30 – 17:00 - „Městská policie v akci“ – ukázka práce Městské policie 
15:00 – 17:00 – „hození se do gala“ s možností se krátce zregenerovat v bazénu (v jednu chvíli max. 18 osob, bez poplatku) 
17:00 – 17:45 - servírování pozávodního oběda 
18:00 – vyhlášení výsledů akce a udělení titulů „Ocelový muž“ a „Ocelová žena“ 
18:50 – prostor pro vyřešení případných reklamací výsledků (věříme, že chyby nebudou, ale připouštíme, někdy se to může stát) 
19:00 – tombola cen pro „oceláky“ jednotlivce  
- časy jsou orientační (přesný čas se odvíjí od počtu účastníků a průběhu akce), děkujeme v tomto směru za pochopení! 
 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje – v okolí se nachází dostatek ubytovacích kapacit 
 

Možnost sportovně-kulturního vyžití pro děti i dospělé nejen v průběhu akce: 
- minigolf, lesopark, dětský bazén (dítě 25,- Kč, dospělý 50,- Kč), velký bazén, Priessnitzovy venkovní koupele, skákací hrad, 
kuželky, maxi šachy, člověče nezlob se, cukrárna, kavárna, restaurace, bar a další 
 

Kontaktní osoba a ředitel závodu: Jaroslav Močigemba, tel.: 733 707 557, e-mail: j.mocigemba@seznam.cz  
 

„OCELOVÝ ZÁVOD“ OPĚT U „OCELOVÉHO MĚSTA“! 
PŘÍĎTE SE PŘESVĚDČIT, ŽE I OSTRAVSKO MŮŽE OPROTI POVĚSTI VYPADAT OPRAVDU PĚKNĚ!  

KROMĚ PŘÍJEMNĚ AKTIVNĚ STRÁVENÉHO SOBOTNÍHO PRÁZDNINOVÉHO DNE V LESNATÉ KRAJINĚ 
NA ÚPATÍ NÍZKÉHO JESENÍKU SE MŮŽETE mj. KOCHAT KRÁSNÝM VÝHLEDEM NA PANORAMA BESKYD. 

Těšíme se na Vaši návštěvu a nejlépe i aktivní účast!   


